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26.2.2018 A8-0035/1 

Pozměňovací návrh  1 

Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu, 

Lola Sánchez Caldentey, Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0035/2018 

Javier Nart 

Snížení zdrojů příjmu pro džihádisty – cílená opatření proti financování terorismu 

2017/2203(INI) 

Návrh doporučení 

Bod odůvodnění G a (nový) 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

  Ga. vzhledem k tomu, že saúdské 

diplomatické depeše, které v roce 2015 

zveřejnil server WikiLeaks, odhalily 

systém financování mešit, islámských 

středisek a saúdských duchovních, který 

zahrnuje Asii, Afriku i Evropu; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/2 

Pozměňovací návrh  2 

Miguel Urbán Crespo, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu, 

Lola Sánchez Caldentey, Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0035/2018 

Javier Nart 

Snížení zdrojů příjmu pro džihádisty – cílená opatření proti financování terorismu 

2017/2203(INI) 

Návrh doporučení 

Bod odůvodnění H a (nový) 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

  Ha. vzhledem k tomu, že většina 

vojenského materiálu, který džihádisté 

používají, je západní výroby: evropské 

zbraně prodané Saúdské Arábii nebo 

americké zbraně distribuované původně 

Svobodné syrské armádě, které poté 

skončí v rukách Islámského státu;  

Or. en 



 

AM\1146854CS.docx  PE616.056v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

26.2.2018 A8-0035/3 

Pozměňovací návrh  3 

Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu, 

Lola Sánchez Caldentey, Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0035/2018 

Javier Nart 

Snížení zdrojů příjmu pro džihádisty – cílená opatření proti financování terorismu 

2017/2203(INI) 

Návrh doporučení 

Bod odůvodnění I a (nový) 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

  Ia. vzhledem k tomu, že některé 

společnosti podnikající v oblastech 

konfliktu přímo pohánějí ozbrojené 

konflikty nebo teroristické činnosti; 

vzhledem k tomu, že Francie zahájila 

soudní vyšetřování aktivit cementářské a 

stavební skupiny LafargeHolcim v Sýrii; 

vzhledem k tomu, že toto šetření vychází z 

trestního oznámení podaného v listopadu 

2016 skupinou bývalých syrských 

zaměstnanců společnosti 

Lafarge, Evropským střediskem pro 

ústavní a lidská práva a francouzskou 

nevládní organizací Sherpa, v němž je 

společnost viněna z financování 

teroristické činnosti a spolupachatelství 

válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, 

jakož i z ohrožování zaměstnanců; 

vzhledem k tomu, že generální ředitel 

společnosti Lafarge po svém přesvědčivém 

přiznání rezignoval; vzhledem k tomu, že 

podle částí tohoto spisu měla společnost 

kvůli udržení výroby uzavírat dohody 

s ISIS – platit za průkazy vydávané 

džihádistickou organizací a nakupovat 

suroviny potřebné pro výrobu cementu, 

jako je ropa a puzzolánová zemina, v 

oblastech pod kontrolou ISIS, údajně ve 

výši až 20 000 dolarů měsíčně; vzhledem k 
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tomu, že tyto případy musí být 

systematicky vyšetřovány, odsuzovány a 

po prokázání sankcionovány;  

Or. en 

 

 

 


